
АНОТАЦІЯ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ  
«РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДУ»

В Україні бджільництво – одна з галузей, яка дозволяє збільшувати зайнятість населення і відкриття малого 
та середнього бізнесу на селі.

Україна входить в шістку найбільших виробників меду в світі, щороку виробляючи 4-5% світового 
виробництва.

Виробництво меду в Україні, як правило, зосереджено в господарствах населення – 98% і лише 2% 
виробляється зареєстрованими суб’єктами господарювання, адже існуючі проблеми та недоліки в 
законодавстві не завжди створюють сприятливі умови для реєстрації суб’єктів господарювання.

НА СЬОГОДНІ, УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК МЕДУ РЕГУЛЮЄТЬСЯ 44 РЕГУЛЯТОРНИМИ АКТАМИ:

17
Законів України

2
кодекси

16
актів центральних 

органів 
виконавчої влади

1
інші документи

8
актів Кабінету 

Міністрів України

З моменту початку виробництва до реалізації продукції меду на внутрішній ринок та експорт МСП контактує 
більше 26 разів з органами державної влади.

Така кількість актів і інструментів регулювання не дає бізнесу чіткого розуміння правил поведінки на ринку. 
Саме тому системний перегляд якості регуляторного поля, описаний в Зеленій Книзі «Регулювання ринку 
меду», може стати алгоритмом подальшого вирішення існуючих проблем та спрощення умов ведення 
агробізнесу в Україні.

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЧИНАЄ ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ.

ДЕТАЛЬНІШЕ НА REGULATION.GOV.UA #PROДіалог



МАТРИЦЯ ЧИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА ЦІЛЯМИ

Виробництво 
(первинне 
виробництво/
збирання)

Створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур. Забезпечення гарантій дотри-
мання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом

 Районування порід бджіл
 Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки 
 Реєстрація пасіки
 Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу 

 Заборона рубання дерев (липа, клен, верба, акація) та 
поліпшення санітарного стану лісів

 Заборона руйнування медоносних угідь (оранка, засоби 
захисту рослин, мінеральні добрива)

Не визначено

 Державна та місцева підтримка

Забезпечення високої якості алкогольних напоїв та захисту здоров’я громадян, а також посилення боротьби з 
незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України

 Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв

Реалізація на 
внутрішньому 
ринку

Не визначено

 Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку харчових 
продукті вз виробництва та/або зберігання харчових 
продуктів тваринного походження

 Звільнення від податку на доходи
 Виконання вимог харчового стандарту

Посилення санітарного стану ринків, контролю за якістю продукції та дотримання правил торгівлі

 Висновок ветеринарно-санітарної експертизи
 Ветеринарна довідка

 Ветеринарні свідоцтва (№1 ,№2)

Не визначено

 Товарно-транспортна накладна 

Експорт

Не визначено

 Затвердження експортних потужностей
 Облік осіб, що здійснюють операції з товарами

 Міжнародний сертифікат на харчові продукти, на вимогу 
країни-імпортера (у тому числі сертифікат здоров’я при 
експорті до ЄС)

Охорона території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту 
населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей 

ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах

 Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та 
№ 3) – при переміщенні за межі України 

Не визначено

 Сертифікат походження товару
 Cертифікат з перевезення товару EUR.1

 Сертифікат відповідності для експорту

Імпорт

Транспорту-
вання

Не визначено

 Державна реєстрація потужності (транспортного засобу) 

Не визначено

 Міжнародний сертифікат

Створення умов для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культу, забезпечення гарантій 
дотримання прав та захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які займаються бджільництвом

 Дозвіл на ввезення нерайонованих бджіл у наукових 
цілях 

 Дозвіл на імпорт медоносних бджіл, бджолиних маток, 
пакетів бджіл, джмелів, люцернових бджіл- листорізів та 
бджолопродуктів (мед, пилок, віск та інші)


